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Iktatószám: 12461- 2/2018. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontja alapján az önkormányzat közreműködik a település közbiztonságának 

biztosításában. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívás, 

a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a Kecskeméten lakók 

alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság 

objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a 

gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az életszínvonal 

alakulására.   

 

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (továbbiakban: Adományozó) az előterjesztés 

mellékletét képező közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás aláírásával 

kötelezettséget kíván vállalni arra, hogy a fenti feladatokra ingyenesen adományt nyújt az 

önkormányzat részére. 

 

Az utóbbi években a célt már támogatta az Adományozó, az újabb közérdekű 

kötelezettségvállalásról szóló megállapodás aláírásával ezt a hagyományt kívánja folytatni.  

 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben meghatározott közérdekű cél megvalósításában a 

rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az Adományozó rendelkezése alapján Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Balesetmegelőzési Bizottság javára kell fordítania a felajánlott összeget. 

 

A támogatás keretében az Adományozó 1.200.000,- Ft átadásával kívánja elősegíteni 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közfeladat ellátását a Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakóinak közbiztonságának 

biztosítása érdekében. 

 

 A felajánlás elfogadásához a mellékelt megállapodás megkötése szükséges, amely 

tartalmazza a felajánlás célját, illetve azokat a feltételeket, határidőket, amelyeket egyrészt 

Adományozó az előzetes egyeztetések alkalmával a felajánlás teljesítése érdekében 

elfogadott, másrészt azokat az intézkedéseket és kötelezettségeket, amelyeket az 

önkormányzatnak a felajánlás átvétele érdekében meg kell tennie. 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  



A fentiekre tekintettel javaslom a közérdekű felajánlás elfogadását. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati 

rendelete 6. § (1) bekezdése alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. április 3. 

 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

…/2018. (IV.26) határozata 

 

Közérdekű felajánlás Kecskemét közbiztonságának biztosítása érdekében 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 12461-2/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. által nyújtott közérdekű adományt 

Kecskemét megyei jogú város közbiztonságának biztosítása érdekében elfogadja. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

felajánlásról szóló megállapodást a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


